
 

 

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG HARFSEN/KRING VAN DORTH 

NOTULEN VERGADERING DD. 15 JANUARI 2018 

 

Aanwezig: Bertus Krassenberg, Hans Enderink, Wim Langeler, Jan Los, Aldi Preuter, Dineke 
Weijenberg. 

Afwezig met kennisgeving: Monique Brokken, Tonnie Verwoerd. 

 

1. Bertus opent de vergadering. 
 
 

2. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 

3. Mededelingen . 
 

a. Bewoners Braakhekkeweg: De laatste brief van PB schijnt bij verschillende bewoners 
van de Braakhekkeweg niet aangekomen te zijn. Recent is er op verzoek een 
“uitlegmoment”  geweest en hopelijk is de rust weer gekeerd. De heer Geers gaat 
meedraaien in de commissie “Leefbaar Harfsen”.  

b. Leefbaar Harfsen: Nog geen nieuwe ontwikkelingen, in afwachting van een gesprek met 
de heer Kuyper. Er is een afspraak met de werkgroep gemaakt voor 25 januari a.s. 

c. “Jong Harfsen”: i.v.m. afwezigheid van Tonnie in februari opnieuw op de agenda. 
d. “Buitenlust”: Afspraak met de heer van der Kaaden is gemaakt. Hij zal voor 29 januari 

een ruwe schets voor de Buitenlustlocatie aanleveren.  
e. Bertus zal weer in gesprek gaan met Monique en proberen wat duidelijkheid te krijgen 

over haar situatie en wensen.  Aldi zal zorgen voor een bloemengroet namens het 
bestuur. 

f. Wim Langeler is gevraagd als nieuw bestuurslid. Afgesproken wordt, dat er in de 
komende zes maanden ruimte is voor tussentijdse, wederzijdse evaluatie. 
 
 
 
 
 



4. Notulen en actielijst vorige vergadering: 
- Harfsen Energie Neutraal: Dik Brokken uitnodigen voor de volgende vergadering 

(Dineke) 
- Buitengebied: Bewoners eind februari uitnodigen (Hans en Tonnie). 
- Afvalcontainers: Binnenkort locatie-onderzoek bij Slettenhaar door Circulus-Berkel 

(Hans). 
- Historie, evenementenkalender: in februari op de agenda. 

 

5. Ingekomen post:  
- Uitnodiging voor een bijeenkomst betr. aanleg glasvezel: doorsturen naar Wim (Dineke) 

 
6. Commissies/portefeuille: 

a. Veiligheid/verkeer (Jan en Bertus): Uitnodigingen om deel te nemen aan de 
Buurt/app worden binnenkort huis aan huis verspreid. Werving via de mail is niet 
mogelijk.  De uitnodigingen kunnen via Jan geprint worden. 
Werken en ondernemen (Jan en Bertus): Loopt mee in werkgroep Leefbaar Harfsen. 
Dorpskarakter (Jan en Bertus): De donatie die wij ontvingen via de rommelmarkt van 
Hoeflo  zal besteed worden aan de aanschaf van bloemenbakken (lantaarnpalen). 
Hans onderneemt actie. 

b. Buitengebied (Tonnie): Tonnie moet actie ondernemen richting bewoners (Dineke)  
c. Voorzieningen en zorg (Aldi en Dineke): De A.E.D.-coördinator is druk met het 

regelen van de herhalingstraining. Zij zal graag verslag doen na de laatste training 
(24-4). Hopelijk is er dan ook nieuws te melden van een regio/gemeente overleg. We 
zullen haar uitnodigen voor de vergadering van mei. 

d. Historie, evenementen, recreatie, toerisme (Tonnie): g.b. 
e. Harfsen energie neutraal: Dik Brokken wordt uitgenodigd voor de vergadering van 

februari. 
f. Natuurwerkgroep/speeltuinen (Hans): g.b. 
g. Clusteren vrijwilligerswerk: g.b. 

 
7. Dorpsraden in gemeentegids: 

Voor de nieuwe gemeentegids moet binnenkort een recente foto van het bestuur 
aangeleverd worden. Ook moet de begeleidende tekst aangepast worden. Jan neemt 
contact op met Appie Baas en regelt gegevens en foto. 
 

8. N.L. doet:  
Hans neemt contact op met Taco Houkema (directeur Beatrixschool), daarna zal de 
aanvraag ingediend worden. 
 
 



 
9. Rondvraag: 

Glasvezel buitengebied. Wim wil deze portefeuille in beheer nemen. Dineke zal de 
stukken/uitnodiging aan hem doorsturen. De heren Dashorst en Klumper zijn kandidaat 
voor de commissie, Wim namens P.B. De buurthoofden moeten nu geïnformeerd worden. 
Bertus neemt contact op met Monique. 
- Op 30 januari a.s. hebben Hans en Bertus een gesprek met de heer Niessink (gemeente 

Lochem) betr. de in voering van het “beheersplan onderhoud openbaar groen”. 
Mogelijk is dit ook voor Tonnie een interessant onderwerp. 

- Hans neemt contact op met mevrouw Van Zeist i.v.m. vragen die zij heeft over Piperom. 
- Evenementenkalender: meenemen naar het overleg op 23 januari a.s. (Hoeflo, P.G. 

Harfsen/Veldhoek). 
- Zou de kar op het plein met een “trappaal” (gesproken verhaal) een publiekstrekker 

worden? Misschien samen met het startpunt van de fietsroute. Bertus vraagt 
duidelijkheid over de kosten. 

 

De volgende vergadering is om maandag 12 februari 2018, aanvang 19.30 uur. 

 

 

 

 

 
 

                     


